
MOJA OJCZYZNA 
 

Polskie symbole narodowe 
 
 
1. „Dzielimy na sylaby” – ćwiczenia słuchowe. 
Osoba dorosła wypowiada sylabami słowa związane z Polską (np. fla-ga, Wi-sła), a zadaniem dziecka 
jest podanie całej nazwy. 
 
2. „Kolory flagi” - zabawa matematyczna 
Osoba dorosła przygotowuje małe karteczki w kolorach flagi Polski i dodatkowo w dwóch innych 
kolorach. Następnie pyta dziecko które kolory występują na fladze Polski. Później osoba dorosła 
układa rytm z kolorowych kartoników a dziecko go kontynuuje. Zaczynamy od rytmów prostych 
(biały-czerwony-biały-czerwony-biały-czerwony itd.; biały-biały-czerwony-czerwony-biały-biały-
czerwony-czerwony-biały-biały- czerwony-czerwony itd.) przechodząc do rytmów trudniejszych (np. 
biały-czerwony-zielony-biały-czerwony-zielony-biały-czerwony-zielony itd.; biały-zielony-czerwony-
żółty-biały-zielony-czerwony-żółty-biały-zielony-czerwony-żółty itd.). 
 
3. „Słowa po polsku” - zabawa orientacyjno-porządkowa. 
Osoba dorosła prosi, aby dziecko posłuchało kilku słów w obcych językach (jeśli chcą, mogą 
spróbować określić jaki to język). Następnie dziecko odbiega od osoby dorosłej i zatrzymuje się na jej 
klaśnięcie. Kiedy osoba dorosła wypowiada słowa po polsku, dziecko powoli zbliża się w jej kierunku. 
Kiedy wypowiadane słowa są w obcym języku, dziecko się nie rusza. 
 
4. „Kończenie zdań” - zabawa polonistyczna. 
Osoba dorosła wypowiada kolejne zdania, a dziecko je kończy. 
- Kraj, w którym mieszkam, to… 
- Godło Polski przedstawia… 
- Flaga Polski ma dwa kolory:… 
- Gdy słyszymy hymn, musimy… 
- Nasze symbole narodowe to… 
Można podać również inne przykłady. 
 
5. Dla chętnych: 
- rozwiązywanie zagadek dotyczących Polski i jej symboli: 
 
1) Na czerwonej tarczy, widnieje biały orzeł w koronie. 
Kto tego symbolu nie zna, niech ze wstydu zaraz spłonie. (godło) 
 
Podpowiedź: 
 
Rymuje się ze słowem „siodło”, 
Jednym z symboli Polski jest... (godło) 
  
2) Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie 
A na niej biel jest i czerwień. (flaga) 
  
3) Herbem tego miasta, jest piękna syrenka 
która miecz i tarczę dzierży w swoich rękach. 
Od imienia syrenki i rybaka Warsa je nazwano, 
I stolicą państwa  polskiego mianowano. 



Przez nie rzeka Wisła przepływa, 
Zatem jak stolica Polski się nazywa? (Warszawa) 
  
4) Ta szeroka rzeka płynie, 
 po polskiej krainie. 
Niczym błękitny, ostry nóż, 
 przecina Polskę wzdłuż. 
Pędzi od gór wysokich, przez Kraków i stolicę 
W niej rybak Wars ujrzał swą ulubienicę. (Wisła) 
 
Podpowiedź: 
 
Szafirowym blaskiem, woda z niej błysła. 
Najdłuższą Polski rzeką, jest ona… (Wisła) 
  
5) Zwie się Mazurek Dąbrowskiego, 
Choć Wybicki jest autorem. 
Pieśnią jest państwa polskiego 
Polski trzecim jest symbolem. (hymn) 
  
Podpowiedź:  
  
Na zawsze pozostaną jego słowa w sercu mym, 
Na zawsze zapamiętam mojego kraju… (hymn) 
 

6) To miejsce w którym mieszkamy, to nasza ojczyzna 
To nasze państwo, każdy to przyzna. 
Pod biało-czerwonymi barwami się skrywa, 
Jak nasz piękny kraj się nazywa? (Polska) 
  
Podpowiedź: 
  
O jej niepodległość walczyły liczne wojska, 
Dzięki nim są wolne nasze ziemie, nasz dom… (Polska) 
 

- oglądanie mapy Polski, wskazywanie rzek, jezior, mórz, gór itp. 


